H via$Lo-s6[a.,,
i

DOMINGO, 15 D E M A R Ç O D E 1 9 9 8
-

~

~

~

~

P

P

~

-

-

~

_

_

a

_

_

_

a

_

_

_

a

_

_

_

a

_

"

_

_

a

_

_

_

a

_

_

_

a

_

Caminhos e lugares do Concelho de Câmara de Lobos (15)

Rua Padre António Sousa da Costa
Para dém do esforço empregue pelo
padre António Sousa da Costa, na cowtrução da igreja paroquial do Garachico, a
defesa dos interesses da população era
também sua preocupação destacando-se
nesse sentido, o seu esforço, junto das
entidades políticas, na construção de uma
estrada que estabelecesse a ligação entre a
estrada regional e o centro da paróquia
Rua existente no Gara- metros da estrada regiochico, freguesia do Estrei- nal, o seu acesso era feito
to de Câmara de Lobos, através de urn velho camiligando a estrada João nlio municipal inacessível
Gonçalves Zarco ao lugar a automóveis, o mesmo
da Furneira e dando aces- através do qual as tonelaso à igreja paroquial do das de materiais necessários à constmção do temGarachico
Ainda que seja diíícil plo foram transportados
precisar o iiiomento exac- 5s Costas.
As primeiras referências
to ein que se derani os
primeiros passos para a relativamente ao projeao
abertura desta rua, a cria- destinado à constm@ode
ção da paróquia de Nossa uma estrada de acesso à
Senhora do Bom Sucesso igreja do Garachico encone a necessidade tle digni- tramo-las na sessão camaficar a sua sede coin um rária de 13 de Janejro de
acesso automóvel, consti- 1965 ao ser presente o protuem as referências mais jecto da estrada municipal
importantes para esta pre- do Garachico - Furneira
tensão da população local. numa extensão de 1.850
Por outro lado. com o iní- nietros nias que foi devolcio das obras de constm- vido ao seu autor afun de
ção do novo templo, o que pudesse ser consideraesforço colectivo despen- do o ramal de acesso à
dido, por parte da popu- igreja do Garachico.
Contudo, segundo adilação, no transporte
manual dos - materiais antava o Diário de Notícinecessários, através da as de 4 de ,Agosto de
vereda de acesso, viria 1965, o início das respecreforçar o sentimento já tivas obras só estariam
existente para a necessi- previstas para 1968.
Ainda segundo este
dade d e uma estrada na
mesmo orgão de informalocalidade.
Segundo o Diário de ção, esta estrada que
Notícias de 4 de Agosto deveria ligar a estrada
de 1965, uma das grandes regional, na zona do Gara. aspirações do padre Antó- chico ao Jardim da Serra,
nio de Sousa Costa, para teria uma extensão de 4,5
além da erecção da nova km e deveria ser feita em
igreja era o da ~ 0 n S t ~ Ç â 0duas fases: a primeira até
de uma estrada de acesso à Furneira, permitindo
à igreja. Distando esta 500 através deste troço o aces-

se empenhou e da qualfoi
um grande impulsronador,
bem como do mito quefez,
em prol dos seusparoquranos, em colaboração conr a
Câmara.
A 9 de Agosto de 1992,
teve lugar a sessão solene
de colocação das respectivas placas toponímicas

A capela de

N. S. do Bom Sucesso
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so à igreja e, a segunda, contabilizado entre o
entre a Furneira e o Jar- momento da l a adjudicadim da Serra, fase esta ção &.obra, ocorrida a -8
que viria posteriormente a de Julho de 1970, até à sua
ser abandonada. Ainda completa conclusão e inauque, inicialmente, esta guração verificada em 6
estrada estivesse prevista de Julho de 1988.
para chegar ao Jardim da
A escola primária
Serra, mais precisamente
para se ligar com aestrae o fontenário
da municipal 541 (RomeiPara além do seu esforras), o que nos é dado ço junto das entidades
supor tanto por esta infor- políticas na constmção da
mação veiculada pelo Diá- estradaque estabelecesse
rio de Notícias de 4 de a ligação entre a estrada
Agosto de 1965, como por regional e o centro da
documentos posteriores paróquia, haverá a desta'daiados de 1982 e conti- car ainda a sua inl'ervendos no processo camará- ção no sentido de acelerar
rio de adjudicação das a constnição do edifício
obras da sua constmçáo, a . escolar da localidade, que
verdade é que acabaria terá entrado em funcionapor terminar na Furneira. mento, provavelmente em
Apesar dos esforços do Outubro de 1968, ainda
padre António de Sousa . que já em 1965 estivesse
Costa, primeiro pároco do em obras e finalmente, a
Garachico e seu principal sua intervenção na consimpulsionador, a constru- tmção de um marco fonçãodestaes@daqueviria tenário por parte da
posteriormente a assumir o Câmara Municipal de
seu nome, arrastar-se-ia ao Câmara de Lobos, junto à
longo de 18 anos, período igreja paroquial, numa

altura etii que não havia
distribuição de água ao
domicílio.

A homenagem

ao Padre Sousa

,A 17 de Junlio de 192, a
Câmara Municipal d e
Câmara de Lobos delibera
dar o nome do Padre Antó.
nio de Sousa Costa, primeiro pároco da paróquia
do Garachico e que havia
sido não si> o principal
impulsionador da constmção desta estrada como
também um acérrimo
defensor dos interesses da
população local. De acordo
com a acta da respectiva
sessfo camarária foi deliberado, por unanrmidade,
presiar honrenagem pósiuma ao Ver.Padre António
Soma da Costa, ex-pároco
do pa6quia do Garachico,
arribuindi o seu nome à
estrada municipal daquela
localidade, que tem o seu
início na estrada regional,
conio prova do reconbecimento do que pela mesma

Nesta rud, a refer5iicia
mais importante é a igreja
paroquial do Garachico,
construída no local onde
antes existia uma capela
com a invocação de Nossa
Senhon do Bom Sucesso.
Esta capela foi construída no sítio do Garachico,
freguesia do Estreito de
Câmara de Lol~osna sua
partilha com a de Câmara
de Lobos, nos princípios
do século XMI, por Manuel João Ferreira, proprietário na localidade e destinada à prestação de serviços religiosos ã comunidade, por parte de seu
filho Francisco Luís Ferreira que havia sido ordenado sacerdote.
Contudo, posteriormente, por falta deste, a ermida ficou sein servic;ci e
eni poucos anos estava
eiu ruínas.
Em 1778, conforme
alvará da Câmara Eclesiástica do Funclial, dat;itlo
de 10 de Junlio desse ano,
Caetano Luís Faria procedeu à sua reedificação,
dotando-a com a importância de quatro mil reis
em cada ano para que
sempre ande asseada,
reparada e on~amentadn.
A sua bençáo ocorreu
no dia 14 de Junho de
1778, tendo sido presidida

pelo padre Manuel Borges
da Alemanha, pároco do
Estreito de Câmara de
-.
Lobos.
O facto dos actos religiosos aí realizados, sob
responsabilidade do pároco do Estreito, serem
muito concorridos por
pessoas não só do Garachico e da Furneira, paroquianos do Estreito, mas
também dos vários sítios
vizinhos, pertencentes à
freguesia de Câmara de
Lobos, fez com que o
pároco de Câmara de
Lobos, nâo satisfeito com
este facto, levantasse . a
questão da localizaçào da
ca~~ela
e da sua iurisdicio.
Ein conscquhcia disso,
no dia 14 dc Jullio de
1807, foi efectuada ao
local, uma vistoria presidida pelo Dr. Juiz do Tribunal Eclesiástico e onde
após ouvidas as pessoas
mais antigas da localidade,
foi declarada a capela
como ficando na partilha
das duas freguesias Estreito e Câmara de
Lobos - mas que por ter
sido construída em terra
da freguesia do Estreito,
deveria continuar filial da
matriz de Nossa Senhora
da Graça desta freguesia.
. Aliás desta situaçào de
certa rivalidade ou corúiito
que viria a perdurar no
tempo, dá conta o Diário
da Madeira de 15 de Agosto de 1929, ao dizer que
ela havia sido edificada
entre o Estreito e a freguesia de Câmara de Lobos,
sendo o altar no Estreito e
o corpo em Câmara de
Lobos e que por tal facto,
desde tempos imemoráveis
haviam pretensões mal
cabidas entre os habitantes
do Garachico de Dentro
(Estreito) e Garachico de
Fora (Câmara de Lobos).
A esta capela encontra-se
associado o assassinato do
padre Joaquim André dos
Santos Passos, ocorrido no
dia 22 de Maio de 1925 e
que apesar de ser capelãocantor da Sé, onde se
encontrava colocado à data
da sua morte, aqui frequentemente vinha celebrar missa. Naquele dia
após a missa doiiunical foi
barbaramente assassinado
por um indivíduo, a quem
Iiavia recusado casar, em
segundas núpcias, pelo
facto da sua primeira
mulher, com quem havia
casado segundo o ritual da
igreja católica, ainda se
encontrar viva.

A criação

da paróquia
Criada por D. David de
- Sousa,

bispo do Funclial,

por Decreto de 24 de
Novembro de 1960, com a
invocaçâo a Nossa Senliora d o Bom Sucesso. Foi
seu primeiro pároco, o
padre António de Sousa
Costa, nomeado para o
efeito por proviniento de
16 de Dezembro de 1960,
lendo a sua posse ocorrido em Janeiro de 1961.

A constiu@oda casa
eipjapmuial
Após a criação da paróquia, ficou a sua sede provisoriamente instalada na
capela de Nossa Senhora
do Bom Sucesso, existente
no local
Fin
..... I 9
, de Marco de
-1962 teve inicio o desaterro ara a casa .oarouuial.
tendo sido iniciadas as : construída a sua torre e, . ca, onde angariou alguns
obras a 15 de Julho desse ' em 9 de Agosto de 1992, - dos fundos necessários.
'- : já depois da morte do
Os materiais necessários
ano.
Perante. a necessidade padre António Sousa da - à obra de constmção da
de um templo mais amplo Costa, procedia-se à inau- igreja foram. todos genee adaptado às necessida- guração do relógio ofere- rosamente transportados
des de uma sede paro- cido por Manuel Ferreira, às costas desde a estrada
quial, foi2esta capela des- emigrado no Brasil, e dos regional até ao local das
truída para dar lugar à sinos oferecidos por Antó- - obras por gente válida da
C O ~ S ~ N Çde
~O
uma nova, nio Ramiro Ferreira emi- localidade, que o faziam
quer aos fins de semana,
igreja, segundo um- pro- grado na Venezuela.
jecto concebido pelo Eng.
Para poder levar a cabo quer pela noite dentro
António Gonçalves da toda esta grandiosa obra, depois do seu trabalho.
Costa, técnico das obras. o padre António Sousa da
Ainda -que a generalida Junta Geral. José de Costa teve de enfrentar as dade da população tivesse
Gouveia, pintor-decorador mais sérias dificuldades colaborado com bens
foi o autor da pintura dos financeiras. Nãopodendo materiais, o Diário de
vitrais da Anunciação, encontrar junto dos seus Notícias de 4 de Agosto
Visitaçâo, Nascimento, paroquianos, na sua mai- de 1965 destaca apoios
Purificação e Assunção oria de fracos recursos, a como: oferta do telhado,
existentes na Igreja.
totalidade dos quantitati- que na altura importou
As obras de erecção vos financeiros necessários em 27.500$00,pela família
deste novo templo inicia- para iniciar as obras, viu- de Luís Figueira da Silva e
ram-se, segundo o Diário se obrigado não s ó a João Figueira Ferraz; oferde Notícias de 4 de Agos- recorrer a adiantamentos ta da imagens de Nossa
to de 1965, a 29 de Junho utilizando bens pessoais, Senhora das Dores por
de 1963 ou, segundo o como a procurar junto da João Gonçalves Freitas e
Jornal da Madeira de 6 comunidade de emigran- família e a oferta da imade Novembro de 1966, a tes o apoio necessário. gem do Senhor dos Pas22 de Setembro de 1963. Desta forma e com esse sos, por Francisco Figueira
Entretanto, as activida- objectivo deslocou-se em Ferraz.
des paroquiais ,iam-se Fevereiro de i960 à Venedesenvolvendo num salão zuela, em 1961 à áfrica do
O Padre António
paroquial cuja construção Sul, em 1969 novamente à
Sousa Costa
tinha sido iniciada antes Venezuela e em 1981 aos
Nasceu na Calheta, no
da criação da paróquia, Estados Unidos da Améri- dia 15 de Novembro de
pelo padre José Porfírio
Rodrigues Figueira, pároco
da paróquia de Nossa
Senhora da Graça e ali
capelão.
Para além do terreno
ocupado pela antiga capela, substancial pane dos
terrenos necessários à
construçào da igreja e
casa paroquial seriam doados por D. Eugénia Freitas
Betencourt e por Augusta
Amélia Gonçalves, viúva
de Manuel Gonçalves de
Freitas.
Três anos depois do início das obras, a 6 d e
Novembro de 1966, o
teiiiplo seria solenemente
consagrado e dedicado a
Nossa Senhora do Bom
Siicesso
Posteriormente, seria
'
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1923, tendo-se ordenado
presbítero a 30 de Outubro de 1949. No dia 25 de
Novembro é nomeado
coadjutor da freguesia do
Estreito de Câmara de
Lobos, onde se mantém
até Março de 1954, altura
em que passa a exercer
idênticas funções na freguesia do Arco da Calheta.
No dia 3 de Outubro de
1958 é nomeado pároco
da fregyesia das Achadas
da Cmz onde se manteve
durante dois anos, colaborando também com os
párocos da Ponta d o
Pargo e Porto Moniz. Por
provimento d e 14 d e
Dezembro de 1960, é
nomeado pároco, assumindo funções em Janeiro
do ano seguinte da recémcriada paróquia do Garachico, onde se manteve
durante 24 anos. A sua
passagem por esta paróquia ficará para sempre
gravada na mente da
população, uma vez que
foi ele com o seu esforço,
com o seu sacrifício que
liderou a constmção da
igreja e casa paroquial.
Não podendo encontrar
junto dos seus paroquianos, na sua maioria de
fracos recursos, a totalidade dos quantitativos financeiros necessários para iniciar as obras, o padre
Sousa viu-se obrigado não
só a recorrer a adiantamentos utilizando bens
pessoais, como a procurar
junto da comunidade de
emigrantes o apoio necessário.
Para além do esforço
empregue' pelo padre
António Sousa da Costa,
na constmção da igreja
paroquial, a defesa dos
interesses da população
era tambéni sua preocupação destacando-se nesse
sentido, o seu esforço
junto das entidades polilicas na construçào de uma

estrada que estabelecesse
a ligação entre a estrada
regional e o centro da
paróquia.
No dia 1 de Outubro
de 1984 foi nomeado
pároco do Campanário e
no dia 18 de Maio de
1986, eleito membro do
Conselho Presbiteral.
Para além da sua actividade sacerdotal, o padre
Antónto de Sousa Costa,
também exerceu activtdade docente na Escola Preparatória do Estreito de
Câmara de Lobos, onde se
encontrava à altura da sua
iiiorte e o n d e havia
ingresado a 1 de Outubro
de 1973, numa altura eiii
que este estal>eleciiiiento
de ensino ainda usava a
denominação de Escola
Preparatória de Gil Eanes
e tinha sede nas Preces,
em Câmara de Lobos.
Em 1988, no decurso do
exercício das suas funções
de pároco do Campanário
viria a sofrer uma pequena queda, com fractura
de um dos membros inferiores cuja evolução clínica se haveria de complicar, na altura da alta hospitalar, com a ocorrência
de um acidente vascular
cerebral que o incapacitou
definitivamente e o conduziu implacavelmente em
direcção à morte, no dia
10 de Fevereiro de 1992,
não sem prolongado sofrimento.
Ainda que, em 1986,
por ocasiâo do 25Qaniversário da paróquia- do
Garachico, a população
pretendesse fazer-lhe uma
homenagem dando o seu
nome à rua, pela qual
muito havia lutado, recusou-a, alegando estar
ainda vivo. No dia 17 de
Junho de 1992 a Câmara
Municipal de Câmara de
Lobos, delibera postumamente prestar-lhe a homenagem que faltava e que
ele com muita humildade
havia recusado em vida,
atribuindo o seu nome ao
principal arruamento da
paróquia do Garachico.
Era o mínimo que se
poderia ter feito para perpetuar o nome e a memória de um homem, que
muito deu à populaçào.
Sem dúvida, uma homenagem merecida!
Manuel Pedro Freitas
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